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HOVEDKONKLUSIONER  

 

• Mellem 2. kvt. 2011 og 2. kvt. 2021 er der blevet 224.000 flere lønmodtagere 

 

• Akademikere udgjorde godt to-tredjedel af beskæftigelsesstigningen, sva-

rende til 153.000 fuldtidspersoner. Således var hver femte lønmodtager aka-

demiker i 2. kvartal 2021 

 

• I 2030 viser fremskrivningen, at der vil være 130.000 flere akademiske løn-

modtagere - og at hver fjerde lønmodtager vil være akademiker i 2030 

 

• To ud af tre nye akademikere i beskæftigelse mellem 2. kvt. 2011 og 2. kvt. 

2021 fandt arbejde i den private sektor 

 

• Frem mod 2030 vil ni ud ti nye akademikere i beskæftigelse finde arbejde i 

den private sektor - svarende til, at den akademiske beskæftigelse i den pri-

vate sektor øges med 118.000 fuldtidspersoner 
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130.000 flere fuldtidsansatte akademikere i 2030 

Mellem 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2021 er antallet af beskæftigede 

lønmodtagere på det danske arbejdsmarked vokset med 224.000 fuld-

tidspersoner. Det vil sige, at antallet af beskæftigede lønmodtagere er 

vokset fra 2.146.000 til 2.370.000 fuldtidspersoner.  

 

I 2. kvartal 2011 var godt hver syvende beskæftigede lønmodtager aka-

demiker, svarende til 320.000 fuldtidspersoner.  

 

Mellem 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2021 er beskæftigelsen af akademi-

ske lønmodtagere vokset med 153.000 fuldtidspersoner, svarende til to-

tredjedele af den samlede beskæftigelsesstigning på arbejdsmarkedet i 

perioden. 

 

Således var hver femte beskæftigede lønmodtager akademiker i 2. kvartal 

2021, svarende til 473.000 akademiske lønmodtagere. 

 

Frem mod 2030 fremskrives, at antallet af fuldtidsbeskæftigede akademi-

kere vil vokse med 130.000 således, at det skønnes, at der vil være 

603.000 fuldtidsansatte akademikere - svarende til, at 25 pct. af lønmod-

tagerne på det danske arbejdsmarked er akademikere, jf. figur 1.  

 

Figur 1. Fremskrivning af fuldtidsansatte lønmodtagere  

 

Kilde: Egen fremskrivning på baggrund af beskæftigede lønmodtagere fra Danmarks Stati-

stik, Finansministeriets mellemfristede fremskrivning samt DREAM-gruppens uddannelses-

fremskrivning. 

 

Antallet af beskæftigede akademiske lønmodtagere udgjorde 178.000 

fuldtidspersoner, svarende til 13 pct. af i alt 1.345.000 beskæftigede løn-

modtagere i den private sektor. Mellem 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2021 

voksede antallet af beskæftigede lønmodtagere med 103.000 

Siden 2011 udgør akade-

mikere 2/3 af beskæftigel-

sesvæksten … 

… hver femte lønmod-

tager er akademiker 

2030: Hver fjerde løn-

modtager er akademi-

ker 

Siden 2011 er 103.000 

flere akademikere 

kommet i private job 

…  
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fuldtidspersoner - svarende til, at to-tredjedele af den øgede beskæfti-

gelse af akademiske lønmodtagere vil finde arbejde i den private sektor. 

Således var der i 2. kvartal 2021 beskæftiget 281.000 akademikere i den 

private sektor, svarende til 18 pct. af 1.569.000 beskæftigede lønmodta-

gere i fuldtidspersoner.  

 

I fremskrivningen af akademikere på arbejdsmarkedet vokser antallet af 

privatansatte akademiske lønmodtagere med 118.000 fuldtidsansatte 

akademikere i den private sektor, svarende til 90 pct. af beskæftigelses-

stigningen blandt akademikere. I fremskrivningen vil der i 2. kvartal 2030 

således være 399.000 akademiske lønmodtagere, svarende til 25 pct. af 

knap 1.595.000 privatansatte lønmodtagere i fuldtidspersoner. 

 

På det offentlige område, det vil sige i stat, kommuner og regioner, var 

der godt 142.000 fuldtidsbeskæftigede akademikere i 2. kvartal 2011. 

Dette svarer til 18 pct. af 801.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 

den offentlige sektor. Den samlede offentlige beskæftigelse af lønmodta-

gere har stort set været uændret mellem 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 

2021, men i denne periode er antallet af offentligt ansatte akademiske 

lønmodtagere vokset med ca. 49.000 fuldtidspersoner. Nu udgør de 24 

pct. af ca. 801.000 fuldtidsansatte offentlige lønmodtagere.  

 

I fremskrivningen vokser den samlede offentlige beskæftigelse til 815.000 

fuldtidsansatte offentlige lønmodtagere i 2030. I fremskrivningen vokser 

antallet af offentligt ansatte akademikere med godt 13.000 fuldtidsperso-

ner således, at der vil være knap 204.000 fuldtidsansatte akademikere i 

den offentlige sektor - svarende til, at ca. hver fjerde af de fuldtidsansatte 

offentlige lønmodtagere er akademikere. 

 

Metoden og kilderne bag fremskrivningen 

Fremskrivningen bygger på en række kilder, og fremskrivningen tager af-

sæt i den opgjorte fuldtidsbeskæftigelse blandt lønmodtagere i 2. kvartal 

2021. I denne opgørelse udgjorde antallet af beskæftigede akademikere 

(dvs. personer med en uddannelse, der organiseres af en af Akademiker-

nes medlemsorganisationer) knap 473.000 fuldtidsansatte. Heraf var 

107.000 med en mellemlang videregående uddannelse. 

 

Selve fremskrivningen beror på Finansministeriets mellemfristede frem-

skrivning, registerdata fra Danmarks Statistik og DREAM, anvendt til at 

bestemme udviklingen i den samlede beskæftigelse mellem 2021 og 

2030. I denne fremskrivning bliver der knap 70.000 flere beskæftigede, 

primært i den private sektor. 

 

Fremskrivningens sidste kilde er DREAM-gruppens fremskrivning af ud-

dannelsesniveauet i arbejdsstyrken. I denne fremskrivning ser vi, at an-

delen med en uddannelse, som organiseres af Akademikernes medlems-

organisationer - efterfølgende benævnt akademikere - øges med ca. 5 

pct. point. Dette dækker over gruppen med en ph.d., en kandidatuddan-

nelse, en universitetsbacheloruddannelse samt den del af gruppen med 

… svarende til 2/3 af den 

øgede beskæftigelse af 

akademiske lønmodta-

gere  

2030: 118.000 flere aka-

demiske lønmodtagere i 

den private sektor, sva-

rende til 90 pct. af be-

skæftigelsesstigningen 

2030: 13.000 flere aka-

demiske lønmodtagere i 

den offentlige sektor  
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mellemlange videregående uddannelser, som er organiseret af Akademi-

kernes medlemsorganisationer. 

 

Fremskrivningen af den samlede beskæftigelse af lønmodtagere bygger 

på antagelsen om, at antallet af fuldtidsansatte lønmodtagere udvikler sig 

i takt med Finansministeriets mellemfristede fremskrivning frem mod 

2030. Udviklingen i fordelingen mellem beskæftigede akademikere (dem 

med en uddannelse, som organiseres af Akademikernes medlemsorgani-

sationer) og øvrige beskæftigede bygger på DREAM-gruppens uddannel-

sesfremskrivning af befolkningens uddannelsesniveau.  

 

 


